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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 8. 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.  

 

- Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti pravoúhlého. 

 

- Provádí početní operace s mocninami s přirozeným 

mocnitelem. 

 

 

 

- Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných. 

- Určuje hodnotu výrazu. 

- Sčítá, odčítá, násobí mnohočleny. 

- Provádí rozklad pomocí vzorců nebo vytýkáním. 

 

 

 

 

- Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic. 

Užití tabulek, kalkulátorů. 

Odhad. 

Pythagorova věta, praktické úlohy. 

 

 

Počítání s mocninami (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení). 

Mocnina mocniny, součtu, zlomku. 

Forma zápisu a . 10
n 

 

Výrazy – číselný výraz a jeho 

hodnota. 

Proměnná. 

Výrazy s proměnnou (dosazování), 

zápis. 

Mnohočleny (sčítání, odčítání, 

násobení). 

Vytýkání před závorku. 

Užití vzorců  (a ± b)
2
 , a

2 
– b

2 

Rovnost, vlastnosti rovnosti. 

Lineární rovnice s jednou neznámou 

(ekvivalentní úpravy, řešení, 

zkouška). 

Řešení slovní úlohy pomocí lineární 

rovnice  

Výpočet neznámé ze vzorce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 8. 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž užívá matematický 

aparát v oboru celých a racionálních čísel. 

- Vyjadřuje funkční vztah tabulkou, grafem. 

 

 

 

- Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti kruhu a kružnice. 

- Určuje, charakterizuje, analyzuje vlastnosti válce. 

- Odhaduje a vypočítává objem povrch válce. 

- Načrtne a sestrojí síť válce. 

 

 

 

 

 

- Využívá pojem množina všech bodů dané 

vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh. 

Statistický soubor, statistické šetření, 

třídění, určování četností (procenta). 

Výpočet aritmetického průměru. 

Tabulky. 

Diagramy (jejich druhy), údaje 

zadané v procentech.  

 

Kruh, kružnice. 

Vzájemná poloha kružnice a přímky, 

konstrukce tečny, tětiva. 

Vzájemná poloha dvou kružnic. 

Thaletova věta, konstrukční úlohy. 

Obsah kruhu a délka kružnice, slovní 

úlohy, číslo π. 

Válec, síť válce, objem a povrch 

válce, slovní úlohy. 

 

Přesné rýsování a jeho užití. 

Množina bodů dané vlastnosti – 

konstrukce osy úsečky, osy úhlu, 

rovnoběžky s danou přímkou v dané 

vzdálenosti, soustředné kružnice. 

Základní konstrukční úlohy – náčrt a 

rozbor, postup konstrukce, 

konstrukce, zkouška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 


